
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 24 września 2014 r. 

upamiętniająca 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika  

oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd dwóm bohaterom II wojny światowej, 

Henrykowi Sławikowi oraz Józsefowi Antallowi, z okazji obchodzonych w bieżącym roku 

rocznic ich śmierci, a także w związku z przypadającym w tym roku 75-leciem otwarcia, po 

17 września 1939 r., węgierskiej granicy przed ponad 120 tysiącami polskich uchodźców 

wojennych. 

Oddajemy cześć wybitnym przedstawicielom narodów polskiego i węgierskiego, którzy 

w latach 1939–1944 wspólnie zabiegali o pomoc dla polskich obywateli, chroniących się na 

Węgrzech przed podwójną agresją na ich kraj. Byli wśród nich liczni uchodźcy pochodzenia 

żydowskiego. Podczas pobytu na Węgrzech uchodźcy zostali otoczeni opieką, a kilka tysięcy 

spośród nich miało możliwość kontynuowania nauki. Wystawiane wielu uchodźcom fałszywe 

dokumenty ratowały ich od zagłady. Henryk Sławik oraz József Antall ocalili życie ponad 

pięciu tysiącom Żydów, a dzięki ich współpracy z polskimi strukturami wojskowymi 

kilkadziesiąt tysięcy oficerów i żołnierzy przedostało się do Aliantów. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej chyli czoła przed niezłomnością, odwagą 

i poświęceniem obu tych bohaterów, którzy nawet w obliczu zagrożenia własnego życia nie 

skorzystali z możliwości ucieczki po zajęciu Węgier przez Niemcy. Konsekwencją tego było 

aresztowanie ich obu przez gestapo. Podczas śledztwa Henryk Sławik świadomie całą 

odpowiedzialność wziął na siebie. Zapłacił za to najwyższą cenę: 23 sierpnia 1944 r. został 

zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. 

Henryk Sławik i József Antall są symbolem bezinteresownej i otwartej na inne narody 

przyjaźni. Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie, by to pełne poświęcenia braterstwo czasu 

wojny stało się wzorem dla Polski i Węgier także w czasach pokoju. Wierzymy, że tak jak 

nasi bohaterowie, w obliczu zagrożenia zawsze będziemy gotowi nieść pomoc także innym 

narodom. 
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, iż Sławik i Antall dobrze 

przysłużyli się Polsce i Węgrom, a ich bohaterstwo zasługuje na to, by ich nazwiska i czyny 

zachowane zostały w pamięci potomnych.  

Uchwała podejmowana jest w zgodnej treści przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Zgromadzenie Narodowe Węgier.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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